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Kapitel 9

9 Riksintressenas behandling

Riksintressenas behandling

Allmänt
I den följande sammanställningen av riksintressena i Tanums kommun redovisas hur dessa har behandlats i översiktsplanen. I kapitel 3, Allmänna intressen,
är riksintressena redovisade för respektive sektor. Avgränsningen av riksintresseområdena framgår av karta Riksintressen, på vilken samtliga riksintressen är
sammanställda.

Områden enligt 3 och 4 kap miljöbalken

Riksintresse

Tillgodoses genom

Särskilda hushållningsbestämmelser
Kusten omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken, 4 kap 1-3§§. Här får exploateringsföretag och andra ingrepp komma till stånd endast om
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.

Miljöbalkens bestämmelser, befintliga naturreservat och naturvårdsområden samt strandskydd.
Rekommendationer i översiktsplanen
(kapitel 7)

Särskilda hushållningsbestämmelser
gäller även enligt miljöbalken, 4 kap
6§ för ett område som omfattar Bullaresjöarna och Kynnefjäll. Här får
inte vattenkraftverk, vattenreglering
etc utföras.

Yrkesfiske
Enligt miljöbalken (MB 3 kap 5§)
skall områden av riksintresse för
yrkesfisket så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra för bedrivande av yrkesfiske
eller vattenbruk.

Rekommendationer i översiktsplanen
(kapitel 7).
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Riksintresse

Tillgodoses genom

I Tanums kommun omfattar dessa
områden sammantaget större delen
av de vattenområden som ligger
inom kommunens gränser. De består dels av lek- och reproduktionsområden och dels av fångstområden.

Samma rekommendation, Rw gäller
för hela det berörda havsområdet

-

Grundområden i havet (0-6 m)

-

Reproduktionsområden för
hummer

-

Lekområden för sill väster och
söder om Väderöarna
Vadfiskeplatser för sill och
skarpsill

-
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Områden av avgörande betydelse
för fisket efter havskräfta
Områden av avgörande betydelse
för fisket efter räka

Naturvård
Områden av riksintresse för naturvården behandlas i miljöbalkens 3:e
och 4:e kapitel. Områden av riksintresse för naturvård skall skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- och kulturmiljön (MB
3 kap 6§). Inom områden som omfattas av MB 4 kap – se särskilda
hushållningsbestämmelser.
Områden av riksintresse i kustzonen är:
- Strömstads kust och innerskärgård (NO2)
- Koster – Väderöarna (NO4)
- Fjällbacka och Grebbestads kust
och skärgård (NO5)
- Åbyfjorden - Bärfendalen
(NO13)
- Ramsvikslandet, Hållö, Kornö
och Gåsö skärgård (NO14)
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Inom NO2 (beteckningar i ÖP inom
parentes):
- Trossö, Kalvö, Lindö (Fr 8)
- Tanumskilen (Fr 9)
- Raftön (Fr10)
- Kragenäs (Fr 11)
Inom NO5
-

Svenneby Mellangård
Valön (Fr 2)
Jorefjorden (Fr 3)
Veddö (Fr 4)
Otterön (Fr 5)
Tjurpanneområdet (Fr 7)
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Riksintresse
I inlandet omfattas:
- Bullaresjöarna (NO6)
- Höjaremyrarna (NO7)
- Bredmossarna (NO8)
- Kynnefjäll med Kynneälv
(NO9)Torödsmossen (NO10), ingår även i den nationella myrskyddsplanen

9 Riksintressenas behandling

Tillgodoses genom
Naturvårdsförordnanden (i ÖP betecknade Fn) gäller inom större delen av återstående mark- och vattenområden inom kustzonens riksintresseområden.
Naturreservat finns för Bredmossarna med Fisklössjön (Fr12)
I övrigt föreslår kommunen att
länsstyrelsen tillser bildande av
naturreservat för:
- Torödsmossen (Fr 19)
- Höjaremyrarna (Fr 20)
Övriga riksintresseområden omfattas av rekommendationer i översiktsplanen (kapitel 6). Kustområdet omfattas till största delen av
rekommendationen Rw, Bullaresjöarna av R1 och övriga områden
omfattas av rekommendationen
Rky.
För delar av Kynnefjäll gäller även
ett äldre förordnande om skydd för
landskapsbilden.
Strandskydd gäller kring sjöar,
vattendrag och vid havet.

Natura 2000-områden är av riksintresse (MB 4 kap 1§). Tillstånd krävs
från regeringen för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder, som på
ett betydande sätt kan påverka miljön
i ett Natura 2000-område.
I Tanums kommun är följande Natura
2000-områden utpekade av regeringen: Kosterfjorden – Väderöfjorden,
Tanumskusten, Galtö lera – Älgö lera,
Trossö-Kalvö-Lindö, Kragenäs,
Sannäsfjorden, Kleva, Väderöarna,
Jorefjorden, Svenneby, Enningdalsälven, Noraneälven, Långevallsälven,
Bredmossarna – Fisklössjön, Tingvall,
Kynne älv

Natura 2000-områdena tillgodoses
på samma sätt som riksintresseområdena för naturvård NO2, NO4,
NO5 och NO8, se ovan, eftersom
de i huvudsak ingår i dessa. För
Natura 2000-områdena Jorefjorden,
Svenneby och Bredmossarna –
Fisklössjön sammanfaller gränsdragningarna inte helt med riksintressegränserna (NO5 resp NO8).
Jorefjorden omfattas dock i huvudsak av naturreservat och Svenneby
omfattas av landskapsbildsskydd
och rekommendationen för kustområdet, Rky. Naturreservat är bildat
för Bredmossarna.
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Riksintresse
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Tillgodoses genom

Kulturmiljövård
I miljöbalken anges att områden
enligt MB 3 kap 6§ skall skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- och kulturmiljön.

Rekommendationer i översiktsplanen
(kapitel 7) - se nedan.

Riksintresseområden för kulturmiljövården i Tanums kommun är:

Riksintresseområdet Fjällbacka,
vilket utgörs av den äldre bebyggelsekärnan, behandlas vidare i en fördjupad översiktsplan för hela samhällsområdet. För Fjällbacka gäller
tillsvidare rekommendationen S.

-

Bottnadalen (KO47)

-

Fjällbacka (KO48)

-

Flötemarksön (KO49)

-

Greby gravfält (KO50)

-

Havstenssund (KO51)

-

Världsarv Tanum (Tanumsslätten
– Kalleby – Oppen – Fossum)
(KO52)

-

Nasseröd – Torp – S Ödsmål
(KO53)

-

Sannäs (KO55)
Västra Bullarestranden (KO57)

-

Kalvö – Lindö – Trossö (KO72)

Havstenssund och Sannäs behandlas i
översiktsplanen som samhällsområden för vilka gäller rekommendationen S.
Kalvö – Lindö – Trossö ligger inom
naturreservat (Fr 8).
Riksintresseområdet Greby gravfält
omfattas av rekommendationen R3
och Västra Bullarestranden av rekommendationen R1.
Världsarv Tanum omfattas i huvudsak av rekommendationen R2.
Kommunen anser dock att avgränsningen av KO 52 inte ska omfatta
Tanumshede samhälle, varför rekommendationen R2 inte omfattar
samhällsområdet.
För skydd av fornminnen gäller
kulturminneslagen.
Rekommendation för samhällsområden (S) - översyn av gamla detaljplaner.
Vid omarbetning av kulturminnesvårdsprogrammet ska åtgärder för
säkerställande belysas.
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Tillgodoses genom

Friluftsliv
Områden av riksintresse för friluftslivet skall enligt miljöbalken, 3 kap
6§, skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.
Riksintresseområden för friluftsliv är:
-

Norra Bohusläns kust (FO1)
Kynnefjäll (FO6)
Bullaredalen (FO16)

Riksintresseområdena överensstämmer i stort med riksintresseområdena
för naturvård och behandlas därmed
på samma sätt som dessa i översiktsplanen, se ovan. Det gäller även de
områden som omfattas av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt
miljöbalken, 4 kap 1-3§§

Kommunikationer
Väg E6 samt delar av länsvägarna
163, 164 och 165, den yttre farleden,
samt telesatellitstationen (Tanum
Teleport) är av riksintresse.

För väg E6 gäller, enligt väglagen, en
byggnadsfri zon om 50 meter och för
motsvarande område runt länsvägarna är 30 meter.

Planerade nya vägsträckningar kan
komma att hävdas som riksintresse.
Vad gäller väg E6 pågår utredning
och Vägverket har ännu inte slutgiltigt utpekat vilken vägkorridor
som ska vara av riksintresse.

Rekommendationer i översiktsplanen
(kapitel 7):

Områdena skall enligt miljöbalken,
3 kap §8, skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra dess tillkomst
eller utnyttjande.

Planerad ny sträckning av väg E6
behandlas i översiktsplanen genom
en särskild rekommendation (Rvf),
vilken innebär att kommunen prioriterar den av de i vägutredningen
rekommen-derade sträckningarna
som benämnts Röd 23 - Röd 5.
Den yttre farleden ingår i område
med den särskilda rekommendationen Rw.
Särskild rekommendation Rtel har
också lämnats för telesatellitstationen.

Energidistribution
400 kV-ledning.
Området skall enligt miljöbalken,
3 kap §8, skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra dess tillkomst eller utnyttjande.

Ledningsrätt samt skyddszon kring
kraftledningen

169

MellanKornsjön

NO 7

Vassbotten

164
väg

N Bullaresjön
Galtö

Lur
FO16

Resö
Nedre
Bolsjön

NO 2

Övre Bolsjön

NO 6
Backa

NO 8

väg 165

Lindön

Kalvön

KO72
Trossö

KO49

S Kornsjön

S Bullaresjön

Knäm

Havstenssund

Östad

NO 9

KO51
Naverstad
6
gE
vä

KO55
Sannäs

Långeskär

163
väg

Tanumshede

lv
eä
nn
Ky

KO57

FO 6

KO52
Kynnefjäll

KO50
NO 4

NO 5

NO 10

Grebbestad

Mo

Pinnö

Otterön

Kämpersvik

FO 1

en
älv
rås
An

Musön

Rabbalshede

Särskilda hushållningsbestämmelser enl MB 4 kap

Fjällbacka
Valön

NO 2

Norra Väderöarna

E6

KO 48

Natura 2000-område

väg

Jo
re
ä

Kville

lve
n

Hamburgsund

Riksintresse för naturvård

Grind

KO 47

Riksintresse för kulturmiljövård

FO 1

Riksintresse för friluftsliv
Riksintresse för yrkesfisket

Hamburgö
eröarna

KO 53
Slottet

KO 47

Telesatellitstation av riksintresse med skyddszon
Vägkorridor av riksintresse

Heestrand

Väg av riksintresse
Kraftledning av riksintresse

Bottna
Svenneby

Grundområden inom djupintervallet 0-6 m
är av riksintresse med undantag för hårt
exploaterade områden med låg produktion.
Grundområdena redovisas ej på kartan.
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